POSTŘEKOVSKÝ
ZPRAVODAJ
MĚSÍČNÍK OBCE POSTŘEKOV

PROSINEC 2021

Vážení spoluobčané,
rok je opět za námi a na většinu z nás čeká radostnější období, období klidu a
radosti. Jsem potěšen, že jsme se mohli v letošním roce sejít, rozsvítit vánoční
strom a společně poslechnout krásné vystoupení dětí ze základní a mateřské
školy. Děkuji všem zaměstnancům ZŠ a MŠ za přípravu akce a dětem za
úžasné vystoupení. V tomto předvánočním čase bych vám rád jménem svým,
jménem zastupitelstva obce a pracovníků úřadu popřál pohodově strávené
vánoční svátky a v novém roce především pevné zdraví, štěstí a mnoho
úspěchů jak v osobním, tak v profesním životě.
S úctou Petr Anderle, starosta

Veselé Vánoce, hodně zdraví a štěstí, přejí děti a dospěláci ze školky
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Informace z prosincového zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo schválilo:






kompetenci starosty k provádění rozpočtových opatření v neomezeném rozsahu
do 31. 12. 2021,
finanční příspěvky organizacím a spolkům
na rok 2022:

Český kynologický svaz – 5 000 Kč

SDH Postřekov – 33 000 Kč

Národopisný soubor Postřekov –
115 000 Kč

Petr Beroušek – 9 000 Kč

Barbora Beroušková – 25 000 Kč

Sokol Postřekov – 200 000 Kč

Kondor bike team, o.s. – 8 000 Kč

Český svaz chovatelů – 3 550 Kč,
rozpočet obce Postřekov na rok 2022
jako schodkový, se schodkem ve výši
35 356 891 Kč. Schodek rozpočtu bude
kryt finančními prostředky z přebytků hospodaření minulých let a z investičního

*





úvěru ,
navýšení vodného a stočného o 7 %,
s účinností od 1. 1. 2022,
plán kontrol kontrolního výboru na rok
2022,
odstoupení od záměru plynofikace obytné
zóny pod tratí a neprodloužení smlouvy se
společností GASNet s. r. o..

Zastupitelstvo nesouhlasí:


se spoluprací při přípravě projektu
„Propojení skupinových vodovodů Nýrsko
– Domažlice – Holýšov s Plzeňskou aglomerací“ a s připojením k vodovodnímu
přivaděči.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:







zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření
ÚSC,
rozpočty DSO Domažlicko a ÚSO Lazce
na rok 2022, střednědobý výhled rozpočtu
DSO Domažlicko na roky 2023-2024,
zprávu z činnosti kontrolního výboru,
rozpočtové opatření č. 6/2020,
informace starosty:

16. 12. 2021 byly spuštěny nové webové stránky obce,





23. 12. 2021 proběhne tradiční zpívání Národopisného souboru „u stromečku“,
31. 12. 2021 Silvestrovský ohňostroj
pod hřištěm,
termíny zasedání ZO v roce 2022: 21. 1.,
18. 2., 18. 3., 22. 4., 20. 5., 17. 6., 19. 8.,
16. 9. 2022.

*

ačkoliv rozpočet na rok 2021 byl schválen jako
schodkový ve výši - 44,5 mil. Kč, obec díky úspěšnému čerpání dotací nemusela dosud přistoupit k čerpání
investičního úvěru a schodek letošního rozpočtu
nepřesáhne 5 mil. Kč. Se započtením přebytku z
minulých let se na rekonstrukci budovy základní školy
předpokládá čerpání investičního úvěru v roce 2022
maximálně ve výši 22 mil. Kč, bez započtení dotací,
které nelze v rozpočtu zohlednit.
Petr Anderle
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Národopisný soubor Postřekov srdečně zve
na „zpívání
konat

u

u stromečku“,

které se bude

23. prosince 2021 od 18:00

postřekovského

betléma.

Vystupuje:
Národopisný soubor Postřekov se svou
dudáckou kapelou a Dětský soubor Postřekov.
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